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Szanowny Panie Premierze! 

W imieniu członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Lublinie zwracamy 
się do Pana o podjęcie działań wyciszających tworzonej i co raz bardziej nasilającej się 
atmosfery polityczno- społecznej zmierzającej do zburzenia aktualnego systemu 
funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. Z przykrością dostrzegamy to w działalności 
Resortu Infrastruktury, a także wielu posłów Platformy Obywatelskiej. Wyraża się to 
przede wszystkim w kwestionowaniu konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych dzięki, której prawie milion polskich rodzin korzysta z dobrodziejstw jakie 
dają ogrody dziadkowe. 

Z argumentów jakie przy tej okazji są przytaczane wynika niedwuznacznie , że 
ustawa nasza stanowi przeszkodę w przejęciu na cele komercyjne ponad 40 tysięcy ha 
ziemi, na których zlokalizowane są ogrody działkowe. 

Dlatego polski ruch działkowy podjął walkę o zachowanie Polskiego Związku 
Działkowców, ogrodów i działek. Nasz Związek zrzesza głównie emerytów , rencistów 
i bezrobotnych, a ostatnio co raz częściej młode rodziny na dorobku. Niepokoi nas fakt, 
że do walki przeciwko ogrodom działkowym w ostatnich latach włączył się Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, niektóre ugrupowania polityczne i 
gospodarcze. Polski Ruch Działkowy funkcjonuje od ponad 120 lat . Przeżyliśmy w tym 
czasie różne formacje i nigdy nikomu działki nasze nie przeszkadzały. Wiele samorządów 
wspiera nas dotacjami oraz pomocą materialną w postaci budowy infrastruktury 
ogrodowej. Doświadczyliśmy tego i na przykładzie naszych ogrodów. Przy okazji 
samorządy terenowe akcentowały znaczenie ogrodów w załamującej się sytuacji 
gospodarczej, która wskazuje, że ogrody co raz bardziej będą potrzebne jako pomoc 
socjalna dla wielu ludzi w dobie kryzysu. Chcemy przypomnieć, że ludzie będący u steru 
władzy w nieodległej przyszłości przejdą w stan spoczynku i wtedy będą zabiegać o 
działki. Oby nie było za późno. 

Naszym wystąpieniem pragniemy włączyć się i poprzeć tych, którzy z ogrodów ślą 
petycje i prośby o zachowanie ogrodów i zachowanie w niezmienionym kształcie naszej 
ustawy o ROD. 
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